Перелік відкритих бюджетних рахунків для зарахування надходжень до
бюджету Тростянецької об’єднаної територіальної громади у 2018 році
Рахунок
1
33111340700518

Код
податку
2
11010100

Назва податку

33115346700518

11010200

33119342700518

11010400

33110341700518

11010500

33116345700518

11010900

33213806700518

11020202

31412502700518

13010200

31417507700518

13030200

33117344700518

14021900

3
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами,
із доходів платника податку у вигляді заробітної плати
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових
винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами
рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами,
із доходів платника податку інших ніж заробітна плата
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за
результатами річного декларування
Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або
щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується
(перераховується) згідно з Податковим кодексом України
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної
власності(району у місті, міста районного значення, села, селища чи їх
об'єднань)
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної
плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини,
заготовленої в порядку рубок головного користування)
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин
місцевого значення
Пальне

14031900

Пальне

31416531700518

14040000

31410612700518

18010100

31415617700518

18010200

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів
Податок на нерухоме майно, вдмінне від земельної ділянки, сплачений
юридичними особами, які є власниками об"єктів житлової нерухомості
Податок на нерухоме майно, вдмінне від земельної ділянки, сплачений
фізичними особами, які є власниками об"єктів житлової нерухомості

31413512700518

18010300

31412513700518

18010400

33219811700518

18010500

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений
фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений
юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості
Земельний податок з юридичних осіб

33218812700518

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

33217813700518

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

33215815700518

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

31414715700518

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

31413716700518

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

33218890700518

18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними особами

31412698700518

18050300

Єдиний податок з юридичний осіб

31411699700518

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

33114325700518

18050500

33111362700518

19010100

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка
сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий
(звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків
Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами забруднення

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні
об'єкти
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього
місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як
вторинної сировини
Адміністративні штрафи та інші санкції

33110363700518

19010200

33119364700518

19010300

31416542700518

21081100

31419561700518

21081500

31413501700518

22010300

33212879727518

22012500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у
сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
Плата за надання інших адміністративних послуг

33214879770518

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

33116324710518

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

33217879700518

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

33218879710518

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

33218879721518

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

31417530700518

22012600

33214850700518

22080402

31410537700518

22090100

31419538700518

22090400

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній
власності(об'єднано територіальної громади, району у місті, міста
районного значення, села, селища чи їх об'єднань)
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення
документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і
дарування
Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних
паспортів (посвідок) та паспортів громадян Укараїни

31411611700518

24062200

31414544700518

24060300

31517968700518

24061600

33119331700518

24062100

31510921700518

24170000

31417574700518

31010200

31514905700518

31030000

31512941700518

33010100

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та
комунальної власності, які не надані у користування та не передані у
власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за
цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару
грунту) без спеціального дозволу;відшкодування збитків за погіршення
якості грунтового покрову тощо та за неодержання доходів у зв'язку з
тимчасовим невикористанням земельних ділянок
Інші надходження
Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного
середовища
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про
охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської
та іншої діяльності
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
населеного пункту
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна,
майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи
дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких
невідомі
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим
та майна, що перебуває в комунальній власності
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення, що перебувають у державній або комунальній власності та
земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки
Крим

31411666700518

41033901

31419668700518

41034201

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (бюджети:
районів та міст обласного значення)
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (бюджети:
районів та міст обласного значення)

